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Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat
informace.

Třída

1. – 2.

Narozeniny
Všichni jsme se těšili na dnešní den. Je neděle a maminka má narozeniny.
Připravili jsme pro ni spoustu překvapení. Nejvíce se jí líbil obrázek, který jsme já a
můj bráška namalovali. Tatínek dal mamince krásně zabalený malý dáreček. Byli
jsme zvědaví, co je v tak malé krabičce schováno. Když ji maminka rozdělala, byla
moc překvapená. Blýskal se v ní krásný prstýnek s modrým kamínkem. A protože má
moc ráda kytky, tak jsme ji dali ještě velkou kytici.
1. Zjisti, z jakých květin kytice byla. Zakroužkuj všechna E - modře
A - zeleně
O – červeně
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Znáš tuhle květinu? Správný název podtrhni:
sedmikráska, kopretina, zvonek, tulipán, růže, pivoňka, kosatec
2. Do vět doplň chybějící slova. Pracuj s předchozím textem.
Je _______________ a ____________________ má narozeniny.
Já a můj ___________________ jsme namalovali ___________________.
Od tatínka dostala ___________________ s _________________ kamínkem.
Také dostala __________________ kytici.
3. Vystřihni obdélníčky se slovy a sestav větu. Napiš ji.
_______________________________________________________________
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4. Kdy ještě dáš mamince kytičku? Z písmenek v kytičkách slož slovo.
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5. Namaluj kytičku pro svoji maminku.

Řešení:
1. tulipán
2. neděle, maminka, bráška, obrázek, prstýnek, modrým, velkou
3. Moje maminka dostala k narozeninám kytku.
4. SVÁTEK
5. individuálně
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